Clean Path NY

Το Clean Path NY προσφέρει μια απαράμιλλη ευκαιρία για την επίτευξη κορυφαίων στη χώρα
στόχων καθαρής ενέργειας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, παρέχοντας παράλληλα τεράστια
οφέλη για την οικονομική, περιβαλλοντική δικαιοσύνη και τη δημόσια υγεία.

Η ομάδα μας
Το Clean Path NY είναι μια επένδυση υποδομής
καθαρής ενέργειας με επικεφαλής την Αρχή Ενέργειας
της Νέας Υόρκης (NYPA), την Invenergy και την
EnergyRe. Διαθέτουμε την εμπειρία και την
τεχνογνωσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη
μεταφορά και την ανάπτυξη για να υλοποιήσουμε
αυτό το έργο των 11 δις δολαρίων.

Το Έργο
Το Clean Path NY θα περιλαμβάνει μια υπόγεια και
υποβρύχια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
μήκους περίπου 175 μιλίων, από την κομητεία Delaware έως την Πόλη της Νέας Υόρκης και περισσότερα
από 20 νέα έργα παραγωγής αιολικής και ηλιακής
ενέργειας σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη βόρεια
Πολιτεία της Νέας Υόρκης.
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Το Clean Path NY είναι μια ευκαιρία που δίνεται μία φορά σε μια
γενιά, για να ενεργοποιήσουμε εκ νέου την οικονομία της Νέας
Υόρκης και να επενδύσουμε σε κοινότητες σε όλη την Πολιτεία,
μετατρέποντας τους πόρους του ηλεκτρικού συστήματος σε
καθαρούς ενεργειακούς πόρους.

Βασικά οφέλη του έργου
Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη και Οφέλη στην Υγεία Μεγιστοποίηση των οφελών της καθαρής
ενέργειας για τη Νέα Υόρκη
• Καθαρός αέρας: Μείωση 20%-22% ετησίως σε ρύπους
βάσει κριτηρίων, όπως NOx, SOx και σωματίδια (PM2,5)
από την ηλεκτροπαραγωγή σε όλη την Πολιτεία.
• Δισεκατομμύρια δολάρια: στην αποφυγή κοινωνικών
δαπανών και δαπανών δημόσιας υγείας λόγω μειώσεων
εκπομπών σε διάστημα 25 ετών.

Οικονομική επένδυση και δημιουργία θέσεων
εργασίας
•
•
•
•

3,5 δις δολάρια σε νέες επενδύσεις μεταφοράς
7,5 δις δολάρια σε νέα παραγωγή καθαρής ενέργειας
8.300+ νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας
$270 million Κοινοτικό επενδυτικό κεφάλαιο

Επιλύουμε την «Ιστορία των Δύο Δικτύων»
Το γερασμένο ηλεκτρικό δίκτυο της Πολιτείας της Νέας

Το Clean Path NY θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη της
καθαρής ενέργειας για τη Νέα Υόρκη χρησιμοποιώντας
το υφιστάμενο έργο Blenheim-Gilboa Hydroelectric
Pumped Storage Power της NYPA στην κομητεία
Schoharie, σε συνδυασμό με την υπερσύγχρονη γραμμή
μεταφοράς 175 μιλίων και 3.800 μεγαβάτ νέας για την
Πολιτεία ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Ο συνδυασμός
ανανεώσιμων πηγών, μεταφοράς και αποθήκευσης
ενέργειας, θα αυξήσει δραματικά την παροχή αξιόπιστης,
οικονομικά αποδοτικής ανανεώσιμης ενέργειας, για να
οδηγήσει σε σημαντική μείωση χρήσης των σταθμών
παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.

Οικονομική επένδυση και δημιουργία θέσεων
εργασίας

• Καλοκαίρι 2022: Αρχική ενημέρωση του κοινού
Υόρκης μαστίζεται από συμφόρηση εδώ και χρόνια,
• Φθινόπωρο 2022 - Φθινόπωρο 2024: Διαδικασία
εμποδίζοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να
πιστοποίησης περιβαλλοντικής συμβατότητας και
φθάσουν σε κοινότητες που εξαρτώνται περισσότερο από
δημόσιας ανάγκης (Άρθρο VII) και περιβαλλοντική
πηγές ενέργειας ορυκτών καυσίμων. Το Clean Path NY θα
άδεια
επιτρέψει στην καθαρή ενέργεια να εξυπηρετήσει αυτές τις
• Φθινόπωρο 2024 - 2027: Κατασκευή
κοινότητες και περισσότερους Νεοϋορκέζους.
• 2027: Λειτουργία

Οικονομική επένδυση και δημιουργία θέσεων
εργασίας

Η δική σας συμμετοχή:

Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας! Σας
• Ανθεκτικότητα: Η γραμμή μεταφοράς του Clean Path
προσκαλούμε να μας αφήσετε γραπτά σχόλια και
NY θα κατασκευαστεί πλήρως υπόγεια και υποβρύχια και
ερωτήσεις σήμερα ή μπορείτε να μας στείλετε email στο:
κυρίως σε υφιστάμενους αγωγούς που χρησιμοποιούνται
cleanpathny.com/contact-us. Όταν η αίτηση του Άρθρου
ήδη από γραμμές μεταφοράς και οδούς. Η υπόγεια
VII κατατεθεί αργότερα αυτό το φθινόπωρο, μπορείτε να:
τοποθέτηση γραμμών μεταφοράς αυξάνει την
• Εγγραφείτε στη λίστα υπηρεσιών:
ανθεκτικότητα σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών.
dps.nv.qov/articlevii.htm
• Συμμετοχή στην κοινότητα: Η ομάδα του έργου έχει
• Στείλετε ένα γραπτό σχόλιο στο: secretary@dps.
δεσμευτεί να συνεργαστεί με τις κοινότητες και άλλους
ny.gov ή στον Γραμματέα της Επιτροπής Δημοσίων
ενδιαφερόμενους φορείς σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, για
Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Three
να διασφαλίσει ότι οι τοπικές απόψεις αναζητούνται και
Empire State Plaza, Albany, New York 12223-1350
ακούγονται, για την ευημερία των κοινοτήτων και του
• Καλέστε: 1-800-335-2120
οικοσυστήματος που περιβάλλει το έργο. Η εύρωστη και
• Οποιοσδήποτε Νεοϋορκέζος κατά τη διάρκεια του
ολοκληρωμένη διαδικασία του πολιτειακού σχεδιασμού
έργου μπορεί να γίνει επίσημο μέρος στη διαδικασία
διασφαλίζει ότι η γραμμή μεταφοράς θα ακολουθήσει
δημόσιας εξέτασης του Άρθρου VII, συνεισφέροντας
την βέλτιστη διαδρομή, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές
μαρτυρίες, σχόλια και άλλο υλικό. Όπου ενδείκνυται,
επιπτώσεις στην κοινότητα.
το Clean Path NY θα παρέχει ένα κεφάλαιο «Intervenor
• Περιβαλλοντική διαχείριση: Η προτεινόμενη γραμμή
Fund» για να αντισταθμίσει το κόστος των συμβούλων,
μεταφοράς έχει σχεδιαστεί για την αποφυγή και την
τις διοικητικές αμοιβές και άλλα έξοδα για το σκοπό
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
αυτό. Για πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία
οικοσύστημα, χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη γραμμή
αίτησης για το κεφάλαιο Intervenor Fund, δείτε το
μεταφοράς και τα υφιστάμενα δικαιώματα διέλευσης,
dps.ny.gov/articlevii.htm
αποφεύγοντας τους ευαίσθητους οικότοπους εντός του
ποταμού Hudson.
Έχετε κάποια ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με το Clean Path NY; Δείτε το CleanPathNY.com ή
επικοινωνήστε με την ανοιχτή γραμμή του έργου στο 845-232-0290.

